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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
upphävande av 60 § l mom. avfallslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att 60 § l mom. 
lagen om ändring av avfallslagen av den 29 
december 1994 skall upphävas. Riksdagen an
tog denna lag den 12 december 1994. Momen
tet föreslås bli upphävt eftersom det strider mot 
60 § l mom. lagen om ändring av avfallslagen 

av samma datum, som riksdagen antog den 17 
december 1994. Ändringen är lagstiftningstek
ni sk. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter att den har antagits och 
blivit stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

60 § l mom. avfallslagen ändrades genom 
lagen om ändring av avfallslagen (1413/94), 
nedan den första ändringslagen. Ändringen 
hänger samman med verkställigheten i Finland 
av rådets förordning (EEG) nr 259/93 om 
övervakning och kontroll av avfallstransporter 
inom, till och från Europeiska Gemenskapen. 

60 § l mom. avfallslagen ändrades också i 
samband med att havsskyddslagen stiftades 
genom att en lag om ändring av avfallslagen 
antogs den 17 december 1994 (1419/94), nedan 
den andra ändringslagen. Också denna lag 
trädde i kraft den l januari 1995. 

60 § l mom. avfallslagen gäller avfallsförseel
ser. I den första ändringslagen slopades hän
visningen i 60 § l mom. till 45 § 2 och 3 mom., 
eftersom 45 § reviderades i sin helhet. I andra 
ändringslagen beaktades detta slopande, men 
till momentet fogades en hänvisning till 73 a §, 
som förbjuder förbränning av avfall i Finlands 
territorialvatten. 

Det är här fråga om lagändringar med 
anknytning till strafflagstiftningen som trätt i 
kraft samma dag. Om dessa stadganden tilläm
pas, skulle den lindrigare lagen uppenbart gälla 
enligt de allmänna straffrättsprinciperna. Detta 
innebär att brott mot förbudet mot avfallsför-
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bränning inom Finlands vattenområden kunde 
bli ostraffade, eftersom straffstadgandet ingår i 
den andra ändringslagen. De ändringar som 
ingår i den första ändringslagen har beaktats i 
den andra. 

På grund av denna konflikt i lagstiftningen 
föreslås i denna proposition att 60 § l mom. i 
den första ändringslagen upphävs. 

2. Propositionens verkningar 

Genom denna proposition korrigeras ett 
lagstiftningstekniskt fel. Propositionen har inga 
andra verkningar. 

3. Beredningen av ärendet 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid miljöministeriet 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och blivit 
stadfäst. 

På basis av vad som ovan anförs föreläggs 
Riksdagen följande lagproposition: 
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Lag 
om upphävande av 60 § l mom. lagen om ändring av avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Genom denna lag upphävs 60 § l mom. 

lagen den 29 december 1994 om ändring av 
avfallslagen (1413/94). 

2§ 
Denna lag träder i kraft den 

1995. 
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